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ّ
ميرنا ّ
مزوق حاضرت عن واقع ّ
اليسوعية
رعوية العائلة في
صدى البلد

عبود ّ
حاضرت الدكتورة ميرنا ّ
مزوق
حول “واقع رعوية العائلة في لبنان”
ّ
الكلية”
ضمن إطار سلسلة “ثالثاء
ّ
التي تقيمها ّ
كلية العلوم الدينية في
جامعة ّ
القديس يوسف في بيروت،
ّ
اإلنسانية-
وذل��ك في حرم العلوم
طريق الشام.
قدمت المحاضرة ثريا بشعالني من
جامعة ّ
القديس يوسفّ .
عبود مزوق
ّ
االجتماعية
هي رئيسة قسم العلوم
في جامعة الروح القدس –الكسليك،
ّ
وأكاديمية وباحثة وأستاذة تتولى
مناصب متنوعة ،ولها كتابان ،األول
“الزواج المختلط في لبنان” والثاني
ّ
ّ
مارونيتها”
المارونية إزاء
“العائالت
والعديد م��ن المقاالت واألب��ح��اث،
وتعمل ح��ال� ً�ي��ا على ك��ت��اب ثالث
سيصدر ً
قريبا ،بحسب بشعالني.
ق��ب��ل ال���غ���وص ف���ي تفاصيل
ّ
م���زو ق أنها
أوض��ح��ت
محاضرتها ّ
ستستند في كل ما ستقوله خالل
حديثها على اإلرشاد الرسولي للبابا
فرنسيس والعامل لعنوان “فرح
ال��ح� ّ�ب ” ،وتوقفت ًّ
مليا على فصل
ّ
التحديات ،إذ تناولتها وربطتها
خالل دراسات
بالواقع اللبناني من ّ
ّ
ميدانية قامت بها مع طالبها.
ّ
ّ
والعائلية
“الموضعة
الشخصية ّ
ّ
ّ
والمهنية” شكل المحور
والكنسية
ّ
ّ
“الهوية
تحد ثت عن
األول وفيه ّ
أهمية “أن يكون
دة
مؤك
المتناغمة”
ّ
ً
اإلنسان واح��د ا في كل مكان” وأن
ّ
“ك��ل ما سأقوله ينطلق من خبرة
ّ
شخصية” .وتابعت ه��ذا المحور
بالحديث على “بناء الذات المتفاعل”،
و”خيار ال��دور المحوري والرسولي
ّ
ّ
والعائلية” ،و”االلتزام
الزوجية
للحياة
ال��ك��ن��س� ّ
�ي ” ح��ي��ث روت خبرتها

ّ
مزوق تلقي كلمتها

الشخصية مع نص من رسالة ّ
القديس
بولس األولى إلى أهل كورنثوس حين
ّ
يشبه الكنيسة بالجسد ،وكيف أن
غالبية األشخاص ال يتوقفون على هذا
النص أو ال يعرفونه بالعمق .وختمت
المحور بكالمها على “االلتزام المهني
المؤنسن”.
المحور الثاني حمل عنوان “العائلة
والمجتمع” وقاربته من خالل سؤال
ّ
جوهري  :هل يقوم مجتمع من دون
عائلة؟ وما هو مصير هذا المجتمع؟
ح��ي��ث أوض��ح��ت وب��ح��س��ب دراس���ة
لألونيسكو أن  %80من القيم ّ
يتدرب
عليها الفرد داخل العائلة .ثم ّ
عددت
ّ
االجتماعية،
دور العائلة في التنشئة
ّ
وفي بناء التناغم االجتماعي  ،وفي
ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م وال��ش��ه��ادة
ّ
التحتية
لها ،ودوره���ا ف��ي البنية
ّ
االجتماعية ،كذلك دور العائلة في
التربية على الصالة والليتورجيا
ّ
العائلية ،مشيرة إلى أن العائلة هي
االجتماعية أحد ّ
ّ
مكو نات
المنشأة
ّ
ٍّ
المراقبة االجتماعية وأول مرب على
ّ
المؤسساتية وعلى التعاطي
الحياة
مع السلطات.
ّ
و ف��ي ا لفصل ا لمتعلق بو ا قع
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ّ
وتحدياتها ،تناولت القضية
العائالت
من خ��الل نقاط ع��دة ه��ي :مستوى
ّ
والمسؤوليات
الحرية؛ توزيع المهام
ّ
ّ
التغيرات الثقافية؛
والواجبات؛ تأثير
ال��ت��غ� ّ�ي��رات ف��ي أش��ك��ال التعاضد
ّ
ّ
النواتية
االجتماعية بين العائلة
ّ
الفردية:
والعائلة الواسعة؛ النزعة
ُ
بين اإلنسان المنتعش والمنعش
ّ
والفردانية؛ وإيقاع الحياة الحديثة.
وش��رح��ت المحاضرة أهمية فهم
االل��ت��زام وتمييز متطلباته ،وفهم
معايير االختيار ،وكيفيته ،وإدارته.
وعن الزواج قالت بضرورة “تصويب
مفهوم التضحية وال��زواج الرسالة
ً
خصوصا أن
والزواج كمشروع قداسة،
مجتمعاتنا تعطي التضحية داخل
ال��زواج والعائلة معاني بعيدة عن
ّ
اإليجابية” .ودعت إلى تطوير مفهوم
ّ
المسؤولية االجتماعية للعائلة من
دون انتظار أحد ،ألن ّالمعادلة الرابحة
مجتمع وفي كل مجتمع هي”
في أي ً
العائلة أوال”!.
وف��ي الختام اج��اب��ت المحاضرة
عن أسئلة الحضور الذي تفاعل مع
محاور المحاضرة واإلحصاءات التي
كشفت عنها.

